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Útdráttur 
Svo öldum skiptir hefur málvernd skipað stóran sess í sögu Íslands. Margar ólíkar skoðanir 

hafa komið fram um hvernig eigi að vernda tungumálið og jafnvel hvort það sé nauðsynlegt. 

Með breyttum tímum hafa áherslurnar breyst sem og helstu áhrifavaldar og meira að segja 

hóparnir sem málverndin beinist að. Áður fyrr var það fólk í strandbæjum landsins og 

samskipti þeirra við erlenda kaupmenn sem þótti helsta vandamálið, síðar milli- og 

yfirstéttarfólk sem þótti flott að tala dönsku líkt og danskir embættismenn á Íslandi og í dag 

eru það meðal annars kvikmyndir, tónlist og tækninýjungar sem hafa áhrif á ungdóm landsins. 

 Menn eins og Guðbrandur Þorláksson biskup, Eggert Ólafsson og Rasmus Christian 

Rask börðust gegn erlendum áhrifum á íslenskuna meðal annars með bókaútgáfu og 

ritstörfum. Störf þeirra urðu til þess að viðhalda umræðunni um verndun tungumálsins á lofti 

meðal almennings. Rask er sérstakur í þessu máli þar sem hann var erlendur maður, nánar 

tiltekið Dani, sem vildi vernda íslenska tungu. Varð það líklega til að vekja menn til enn meiri 

umhugsunar, að útlendingur hefði meiri áhyggjur af íslenskunni en Íslendingar sjálfir. 

 Í dag er margt sem spilar inn í málvernd á Íslandi. Skólar og fjölmiðlar spila mjög stórt 

hlutverk auk Íslenskrar málnefndar. Í skólum eru það ekki aðeins kennarar sem bera mikla 

ábyrgð í verndun tungumálsins heldur einnig nemendur og hafa nokkrir þeirra meira að segja 

vakið umtal á málefninu með aðgerðum sínum. Almenningur virðist líka taka meiri þátt í 

umræðunni með tilkomu veraldarvefsins og hafa miklar umræður spunnist út frá ólíkum 

sjónarmiðum. Til eru þeir sem álíta tungumálið í hættu vegna þeirra öru þróunar sem á sér 

stað í heiminum á meðan aðrir álíta erlend áhrif auðga íslenska tungu. 

 

Abstract 
For many centuries the preservation of the language has played big part in Icelandic history. 

Many different opinions have surfaced on how to preserve the language or if it is even 

important to do so. Over many periods, the emphases have changed as well as the most 

common ascendances, and even the target groups. Earlier it was mostly people living by the 

coastline and their interaction with foreign traders, then middle and upper class people who 

thought it to be classy to speak Danish like the public officials from Denmark, and today the 

main concern is (among other things) movies, music and technical innovation and their effects 

on  teenagers. 

  Men like Guðbrandur Þorláksson bishop, Eggert Ólafsson and Rasmus Christian Rask 

fought against foreign influences on the Icelandic language, by publishing books and writing, 

among other things. Their work maintained the discussion amongst the common people about 

the preservation of the language. Rask is special in this case, for he was a foreigner, a Dane to 

be precise, who wanted to preserve the Icelandic language. His actions must have stirred the 

Icelandic people and made them think, that a foreigner had more worries for the Icelandic 

language then the Icelanders did themselves. 

 Today many things have to be taken into account concerning the preservation of the 

Icelandic language. Schools and the media play an important part, as well as the Icelandic 

Language Committee. In schools, it is not only the teacher that holds great responsibility 

towards preserving the language, but students as well, and some students have even caused 

some publicity with their actions. The common people also seem to be more involved than 

ever with the emergence of the Internet, and have many debates arose with different points of 

view. There are those who believe the Icelandic language to be in grave danger because of the 

rapid development happening in the world, while others believe it to enrich the language. 

 



5 

 

 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur............................................................................................................................................. 6 

2. Hreintungustefnan .............................................................................................................................. 7 

2.1 - Hvað er hreintungustefna? ......................................................................................................... 7 

2.2 - Hreintungustefnan á öldum áður - Siðaskiptin ........................................................................... 7 

2.3 – Handritasöfnun og rannsóknir á íslenskunni .............................................................................. 9 

2.4 - Rasmus Rask og Fjölnismenn .................................................................................................... 10 

2.5 - Sjálfstæðisbaráttan ................................................................................................................... 11 

2.6 - Samantekt ................................................................................................................................. 11 

3. Hreintungustefnan í nútímasamfélaginu .......................................................................................... 12 

3.1 - Slangur, slettur og tökuorð ....................................................................................................... 12 

3.2 - Nýyrðasmíð Íslendinga .............................................................................................................. 13 

3.2.1 – Afstaða til nýyrðanna og afdrif þeirra ............................................................................... 14 

3.3 - Samantekt ................................................................................................................................. 15 

4. Helstu áhrifavaldar á íslenska tungumálið ........................................................................................ 16 

4.1 - Áhrif í alþjóðasamfélagi nútímans ............................................................................................ 16 

4.1.1 – Kvikmyndir, tónlist og tækninýjungar ................................................................................ 17 

4.1.2 - Fjölmiðlar ............................................................................................................................ 19 

4.1.3 - Fyrirtæki á Íslandi ............................................................................................................... 21 

4.2 - Samantekt ................................................................................................................................. 22 

5. Verndun íslenskunnar ........................................................................................................................ 23 

5.1 - Er málvernd mikilvæg? .............................................................................................................. 23 

5.2 - Hvað er hægt að gera og hverjir eiga að gera það? .................................................................. 24 

5.2.1 – Fjölmiðlar ........................................................................................................................... 24 

5.2.2 - Íslensk málnefnd................................................................................................................. 25 

5.2.3 - Skólarnir og hlutverk þeirra ................................................................................................ 27 

5.2.4 - Skólarnir og samstarf við foreldra ...................................................................................... 28 

5.2.5 - Hlutverk nemenda .............................................................................................................. 29 

5.3 - Samantekt ................................................................................................................................. 30 

6. Samantekt .......................................................................................................................................... 31 

Heimildaskrá .......................................................................................................................................... 33 

 

 



6 

 

 

1. Inngangur 

Verndun íslenskrar tungu er og hefur verið íslensku þjóðinni mjög mikilvæg svo öldum 

skiptir. Margir, ef ekki flestir, Íslendingar eru stoltir af þjóðerni sínu og öllu sem viðkemur 

því að vera Íslendingur, til dæmis að eiga heimsklassa handboltalandslið, fallegasta kvenfólk í 

heiminum (vilja margir meina) og sitt eigið tungumál sem talið er hafa mikilvægt sögulegt 

gildi (sbr. lestur á fornhandritum). Deila má þó um það hvort Íslendingar beri höfuðið hátt í 

Bretlandi og Hollandi þessa síðustu og verstu tíma. 

 En hví er íslenskan svona merkilegt tungumál? Af hverju sáu menn ástæðu til þess að 

vernda hana fyrir utanaðkomandi áhrifum? Verndun tungumálsins hefur staðið í langan tíma 

og nær allt frá Guðbrandi Þorlákssyni á 16.öld og til Íslenskrar málnefndar í dag. Áhrifavaldar 

á íslenska tungu hafa verið mismunandi eftir tímabilum og úrræði til að sporna við þeim 

mismunandi eftir því. Á öldum áður voru það aðallega Danir og Þjóðverjar sem höfðu áhrif á 

íslenska tungu, en í dag eru það hinir ýmsu miðlar eins og internetið og sjónvarpið. Hér á eftir 

verður málvernd á Íslandi sett í sögulegt samhengi, sagt frá helstu baráttumönnum á öldum 

áður og árangri þeirra sem skín í gegn enn þann dag í dag í rit- og talmáli Íslendinga. 
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2. Hreintungustefnan 

Þó svo að margir hafi heyrt hugtakið „hreintungustefna“ er ekki þar með sagt að allir skilji 

það, og eru líklega margir sem gera sér ekki grein fyrir að stefnan nær hundruð ára aftur í 

tímann. Í næstu köflum verður hugtakið útskýrt og farið yfir sögu hreintungustefnunnar á 

Íslandi á öldum áður. 

 

2.1 - Hvað er hreintungustefna? 

Auðvelt ætti að vera að sjá hvað orðið merkir, það er að gæta þess að tunga (tungumál) haldist 

hrein. Svo hugtakið sé útskýrt nánar má segja að það snúist um að vernda tungumál fyrir 

erlendum áhrifum, eða eins og segir í íslenskri orðabók: „sú stefna að verjast útlendum 

áhrifum á tunguna, amast við málatriðum sem orðið hafa til vegna slíkra áhrifa og nota sem 

allra mest orð af innlendum uppruna“ (Mörður Árnason, 2005, bls. 640). Málvernd, sem er 

náskylt hugtak, nær margar aldir aftur. Skilgreina má málvernd hér á landi sem svo að hún 

gangi út á „að efla íslenska tungu og stuðla að varðveislu hennar bæði í rituðu og töluðu máli“ 

(Guðrún Kvaran, 2001). Er þetta gert meðal annars með störfum Íslenskrar málnefndar sem 

hefur m.a. það hlutverk að vera í góðu samstarfi við þá sem hafa mikil áhrif á málfar 

almennings (fjölmiðla, skóla), nýyrðasmíð (þ.e. að búa til ný íslensk orð yfir nýja hluti) og að 

vera með fræðslu (t.d. í grunn- og framhaldsskólum) (Guðrún Kvaran, 2001).  

 

2.2 - Hreintungustefnan á öldum áður - Siðaskiptin 

Segja má að upphaf hreintungustefnunnar, eða málhreinsunar, nái allt til siðaskiptanna á 16. 

öld þar sem fyrstu beinu heimildir um málræktaráhuga ná til þess tíma. Í sjálfu sér hefur 

íslenskan orðið fyrir erlendum áhrifum allt frá landnámi, en fram að siðaskiptum voru 

samskipti landans við erlenda menn óveruleg og miklu minni en gerðist til að mynda í 

Danmörku og Noregi. Var það einkum vegna fjarlægðar landsins við önnur lönd sem 

íslenskan hélst eins hrein og raun bar vitni. Einnig hjálpaði það íslenskunni að mikil 

útgáfustarfsemi var í gangi um siðaskiptin, og varð það meðal annars til þess að Biblían var 

þýdd yfir á móðurmálið, eitthvað sem Norðmenn voru ekki jafn heppnir með (Kjartan G. 

Ottósson, 1990, bls. 14-15). 
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 Oddur Gottskálksson, sonur Gottskálks Hólabiskups, á heiðurinn að elstu prentuðu 

bókinni sem gefin er út á íslensku svo vitað sé til. Er það þýðing hans á Nýja testamentinu frá 

1540. Þýðingu sína byggði hann, að talið er, mest á lágþýskri útgáfu eftir þýðingum Lúthers, 

en einnig latneskum þýðingum. Þó svo að rit þetta hafi verið stórmerkilegt á sínum tíma, og sé 

það enn, eru þýðingar Odds ekki fullkomlega nákvæmar, og sést á setningaskipan og gerð að 

hann hafi verið töluvert undir erlendum áhrifum við rit textans. Oddi til varnar má segja að 

þýðingar hans fylgdu þó aðeins hefðum í þýðingu guðsorðarita þess tíma, sem reyndar hafa 

haldist í Nýja testamentinu alveg fram á þennan dag (Óskar Halldórsson, 1996, bls. 47). 

 Segja má að Guðbrandur Þorláksson biskup hafi verið fyrstur manna til að fylgja 

málhreinsistefnu á Íslandi, og má sjá það á frægasta þýðingarverki hans, Guðbrandsbiblíunni, 

frá árinu 1584 sem er fyrsta íslenska þýðingin á Biblíunni í heild. Við skrif hennar notaðist 

Guðbrandur meðal annars við eldri þýðingar annarra Íslendinga sem hann svo lagfærði eftir 

því sem honum þótti réttast. Meðal þeirra voru þýðingar Odds Gottskálkssonar á bókum 

gamla testamentisins. Var Guðbrandur fremur afkastamikill þýðandi guðsorðabóka og voru 

prentuð 29 þannig rit eftir hann, svo vitað sé. En auk þess að hjálpa íslenskunni með 

þýðingum sínum beitti Guðbrandur sér fyrir því að rektorar skólanna í Skálholti og á Hólum 

væru íslenskir. Áður fyrr höfðu þeir alltaf verið erlendir þar sem yfirmenn dönsku kirkjunnar 

álitu Íslendinga ekki nógu menntaða til að geta sinnt starfinu (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 

17-18). 

 Í ritinu Crymogæa frá árinu 1609 varar Arngrímur „fróði“ Jónsson Íslendinga við því 

að varðveita ekki íslenska tungu. Talar hann um að þeir verði að varðveita fornhandrit 

þjóðarinnar, lágmarka samskipti við útlendinga og herma ekki eftir Dönum og Þjóðverjum í 

tali og skrifum heldur nota auðlegð íslenskunnar og vitsmuni sína til að auðga málið enn 

frekar án utanaðkomandi áhrifa (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 20). Þó þessi orð séu orðin 

400 ára gömul lýsa þau ágætlega út á hvað hreintungustefna íslendinga gengur. Í 

nútímasamfélagi er reyndar erfitt, nánast ómögulegt, að takmarka samskipti við erlent fólk, en 

um það verður fjallað síðar. 

 Arngrímur var trúr skilgreiningu sinni á hreinni íslenskri tungu og má sjá það m.a. í 

endurbótum hans á þýðingum ákveðinna hluta biblíunnar. Tók hann þessa texta og hreinsaði 

af ungum tökuorðum og setti í þeirra stað gömul og góð íslensk orð (Kjartan G. Ottósson, 

1990, bls. 20-21). 
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2.3 – Handritasöfnun og rannsóknir á íslenskunni 

Um það leyti sem siðskiptin urðu jókst áhugi manna á fornri sögu Norðurlandanna, og fóru þá 

Danir að sækjast eftir íslenskum konungasagnahandritum. Þeir gátu þó ekki skilið íslenskuna 

og fengu því lærða Íslendinga, þar á meðal fyrrnefndan Arngrím Jónsson, til að þýða sum 

þessara rita yfir á latínu (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 21).  

 Á Íslandi fór handritasöfnun þó ekki af stað að neinu marki fyrr en um 1630. Árið 

1628 settist Þorlákur Skúlason á biskupsstól á Hólum og Brynjólfur Sveinsson á Skálholti árið 

1639. Báðir sönkuðu þessir biskupar að sér ótal handritum, studdu við bakið á áhugamönnum 

um íslensk fræði og voru einnig í sambandi við erlenda fræðimenn sem höfðu áhuga á 

íslenskum fornmenntum. Á seinni hluta 17. aldar gerðu bæði Danir og Svíar út menn til 

Íslands til að safna fornritum, og hafði þessi áhugi erlendra fræðimanna áhrif á áhuga 

Íslendinga á fornum handritum og jók virðinguna fyrir móðurmálinu (Kjartan G. Ottósson, 

1990, bls. 22-23). 

 Árni Magnússon lagði mikla vinnu í að laga íslenska málið að því sem áður þekktist 

með viðamikilli handritasöfnun og athugunum á textum þeirra (Kjartan G. Ottósson, 1990, 

bls. 23). Hann reyndi eftir fremsta megni að eignast sem flest íslensk rit í sem bestu eintökum 

til að notast við rannsóknir sínar á menningarsögu Íslands, sérstaklega frá miðöldum (Már 

Jónsson, 1998, bls. 65). Rétt stafsetning var Árna ofarlega í huga þegar kom að breytingu 

málsins til hins betra. Til að mynda tók hann upp stafinn y samkvæmt fornum sið, sem hafði 

dáið út og var ekki notaður á uppvaxtarárum Árna. Einnig tók hann að rita „hver“ í stað 

„hvör“, „einn“ í stað „eirn“ líkt og tíðkast hafði á hans tíma og svo mætti lengi telja (Kjartan 

G. Ottósson, 1990, bls. 23). 

Árin 1752-1757 fóru Bjarni Pálsson og Eggert Ólafsson í rannsóknarleiðangur um allt 

landið. Í framhaldi af leiðangrinum kom út ferðabók þeirra félaga þar sem lesa má um ástand 

íslensku tungunnar í mismunandi landshlutum. Í bókinni segir Eggert málið vera nokkuð 

hreint í innsveitum en við sjóinn sé málið mjög dönsku- og þýskuskotið. Sérstaklega þótti 

honum málið hreint í sveitum austanlands (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 29-30). Gera má 

ráð fyrir því að svo hafi verið vegna mikilla samskipta milli fólks við sjóinn og erlendra 

kaupmanna sem komu þangað með varning sinn. 

 Eggert fer mikinn um lélegt ástand íslenskunnar og kennir ýmsu um eins og erlendum 

kaupmönnum, útlendingum sem sest hafa að á Íslandi og þá aðallega á Suðurlandi (m.a. 

erlendir embættismenn) og þá skoðun margra að flott þyki að blanda erlendum tískuorðum í 

málið. Taka ber þó skrifum Eggerts með fyrirvara þar sem nánast augljóst þykir að hans eigin 

skoðanir og tilfinningar liti þau (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 29-32). 
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2.4 - Rasmus Rask og Fjölnismenn 

Árið 1813 kom danski málfræðingurinn Rasmus Rask til Reykjavíkur þar sem hann myndi 

dveljast næstu tvö árin. Fór ástand íslenskunnar svo fyrir brjóstið á honum að hann ritaði vini 

sínum, Bjarna Thorsteinssyni amtmanni, frægt bréf þar sem hann lýsir áhyggjum sínum af 

framtíð íslenskrar tungu. Segist hann m.a. álíta að innan 100 ára muni enginn í Reykjavík 

skilja rétta íslensku og enginn á landinu öllu innan 200 ára. Hann ferðaðist síðar um landið og 

komst þá að svipaðri niðurstöðu og Eggert Ólafsson, þ.e. að málið væri óvenju hreint á 

austurlandi miðað við aðra landshluta. Árið 1816 stofnaði Rask Hið íslenska bókmenntafélag 

sem átti að hafa það að markmiði „að viðhalda hinni íslensku tungu og bókaskrift og þar með 

menntun og heiðri þjóðarinnar“ (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 52-53). 

Tímaritið Fjölnir hóf göngu sína 1835. Mennirnir sem stóðu á bakvið útgáfuna voru 

þeir Brynjólfur Pétursson, Jónas Hallgrímsson, Konráð Gíslason og Tómas Sæmundsson. 

Margt var ritað í tímaritið, mest um íslensk samtíðarmálefni, bæði hagnýt og menningarleg, 

og nokkuð um náttúrufræði. Íslenskar bókmenntir voru á háum stalli hjá Fjölnismönnum. 

Jónas og Konráð höfðu mest áhrif í málfarsefnum og vönduðu mál sitt sem mest þeir máttu 

við skrif sín í tímaritið með góðri stafsetningu og vel úthugsaðri orðaskipan. Einnig fjölluðu 

ritdómar Fjölnismanna að mestu leyti um málfar ritanna, og er ekki hægt að segja að þeir hafi 

sýnt neina vægð þegar þeir skrifuðu álit sitt á verkum annarra ef þeim þóttu þau málfræðilega 

röng á einhvern hátt (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 66-67).  

Í öðrum árgangi Fjölnis, 1836, fjallaði Konráð um stafsetningu og mikilvægi hennar 

og í þriðja árganginum tók Jónas og fjallaði vægast sagt harkalega um lélegan rímnastíl og 

smekklaust orðaval í rímum Sigurðar Breiðfjörð. Jónas samdi sjálfur nokkur ljóð í Fjölni þó 

hann hafi farið hægt af stað og aðeins birt eitt ljóð í hverri útgáfu fyrir fjögur skiptin. Þó ber 

þess að geta að í fyrsta árganginum birtist eitt allra frægasta ljóða hans, „Ísland farsælda 

frón“. Fjölnir var ekki vinsælt rit meðal samtímamanna þeirra Fjölnismanna, en það breyttist 

þegar tíminn leið, og í dag er ekki hægt að efast um áhrifin sem ritið hafði á íslenskt ritmál. 

Hjá Fjölnismönnum var ekki aðeins um málvöndun að ræða, heldur markvissa málhreinsun. 

Engin grein komst í blaðið án þess að fara í gegnum erfiða skoðun hjá Jónasi og Konráð. 

Vegna þessara vinnubragða varð til nýr stíll, svipmikill og hreinn sem hafði áhrif á íslenskt 

ritmál vel fram á 20. öldina (Árni Daníel Júlíusson, Jón Ólafur Ísberg og Helgi Skúli 

Kjartansson, 1992, bls. 88-89). 
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2.5 - Sjálfstæðisbaráttan 

Störf Fjölnismanna, í bland við sjálfstæðisbaráttu Íslendinga, blésu nýju lífi í íslenska tungu. 

Fram til þessa tíma hafði áhuginn á verndun íslenskrar tungu verið vægast sagt mjög 

takmarkaður. En landsmenn gerðu sér ljóst að íslenska tungan spilaði stórt hlutverk í 

sjálfstæðisbaráttunni, og því varð að gæta hennar eins og væri hún þjóðargersemi. Tungan var 

talin vera það sem gerði íslensku þjóðina einstaka og gera hana að þjóð með þjóðréttindi. 

Margir vildu líka halda því fram að tungan og gengi þjóðarinnar héldust í hendur. Ef málið 

væri gott væri gengi þjóðarinnar gott og öfugt. Því var það talið þjóðlegast að laga málið að 

þeim tíma þegar glæsileiki Íslands stóð sem hæst (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 76). 

 Sjálfstæðisbaráttan hafði mikil áhrif á íslenskuna á mörgum vígstöðvum. Á síðari hluta 

19. aldar jókst íslensk útgáfustarfsemi til muna og var hún mörkuð af markmiðunum sem 

Fjölnismenn höfðu sett. Á meðan útgáfustarfsemin jókst varð talmálið einnig vandaðra. Hætt 

var að nota dönsku á opinberum vettvangi, t.d. við löggjöf og í dómskerfi landsins. Jón 

Sigurðsson hvatti íslenskan almenning til þess að krefjast þess við Alþingi að enginn Dani 

yrði skipaður embættismaður á Íslandi nema vera fær í móðurmáli landsins. Jón kom með 

margar aðrar hugmyndir, m.a. að ráðinn yrði kennari við Kaupmannahafnarháskóla í 

íslenskum lögum, að Íslendingar yrðu lausir við danska konungsfulltrúa á Alþingi og að í 

stjórnaráðunum í Kaupmannahöfn yrðu nokkrir Íslendingar að jafnaði. Flestar þessara tillagna 

náðu að verða að veruleika á meðan Jón lifði, fyrir utan þá um lagakennsluna (Kjartan G. 

Ottósson, 1990, bls. 77-80). 

 

2.6 - Samantekt 
Eins og sjá má hefur málvernd verið Íslendingum hugleikin svo öldum skiptir og margir menn 

sem hafa komið að henni í gegnum tíðina, allt frá menntamönnum (bæði íslenskum og 

erlendum) til sjálfs biskupsins. Áhrifavaldar á fyrri tímum eru frábrugðnir þeim sem nú herja 

á íslenskt mál. Í stað kaupmanna og erlendra embættismanna eru það bætt samskipti við 

umheiminn í gegnum t.d. netmiðla sem hafa mest áhrif í dag. Í fjórða kafla verður fjallað 

betur um þá þætti sem hafa hvað mest áhrif á nútímasamfélagið. 
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3. Hreintungustefnan í nútímasamfélaginu 

Hér á undan hefur verið stiklað á stóru um sögu málverndar á Íslandi frá siðaskiptum til 

sjálfstæðisbaráttunnar. En hvað kemur það málvernd í nútímasamfélagi við? Til að gera sér 

grein fyrir ástæðum málverndar í dag er mikilvægt að gera sér grein fyrir hversu stórt 

þrekvirki það er að íslenskt nútímamál skuli enn vera það líkt fornmálinu að við getum lesið 

forn handrit og skilið það sem þar stendur. Margir menn yfir margra alda tímabil börðust fyrir 

því að halda málinu hreinu og sem líkustu fornmálinu. Í nútímasamfélaginu er tæknin orðin 

það mikil að Íslendingar geta komist í erlent efni á netinu eða sjónvarpi með því að ýta á einn 

takka eða tekið flug til útlanda og verið í Bandaríkjunum u.þ.b. fimm klukkustundum eftir að 

hafa verið á Íslandi. Á öldum áður höfðu menn eins og Eggert Ólafsson áhyggjur af 

samskiptum Íslendinga sem bjuggu í sjávarþorpum við útlenska kaupmenn. Í dag geta allir 

komist í samband við útlönd með lágmarksfyrirhöfn. 

 Þessi öra tækniþróun hefur, að því er virðist, vakið ugg hjá mörgum Íslendingum sem 

láta sig málið varða. Útlit gæti verið fyrir að tæknin þróist svo hratt á upplýsingatækniöld að 

lítið verði að gert til að vernda tungumálið. Vinna við uppbyggingu og viðhald tungumálsins, 

sem tók margar aldir, virðist geta þurrkast út á mjög skömmum tíma. Nýir tímar kallar á ný 

úrræði. Það sem virkaði á öldum áður virkar ekki endilega í dag. Hlutverk skólanna hefur 

stækkað, sem og hlutverk íslenska ríkisins. Í þriðja kafla verður fjallað um slangur, slettur og 

tökuorð og hugtökin útskýrð auk þess sem verður fjallað um nýyrðasmíð á Íslandi 

 

3.1 - Slangur, slettur og tökuorð 

Áður en lengra er haldið er líklega best að byrja á því að skilgreina hvað telst gild íslenska og 

hvað flokkast undir utangarðsmál. Í bókinni Ævisögur orða segir um slangur:  

 

„Það mun vera orðgnótt, frjósemi og formfestu íslenzkunnar að þakka, að í henni 

hefir jafnan kveðið lítið að slanguryrðum (slang). Eins og prófessor Jespersen 

sýnir fram á, er slangurmálið sprottið af því, að menn verða leiðir á 

hversdagslegum orðum.“  

(Halldór Halldórsson, 1986, bls. 156) 
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Þótt þessi tilvitnun sé úr texta frá árinu 1933 má segja að hún eigi ágætlega vel við enn 

þann dag í dag. Það verður að geta talist sennilegt að ein ástæða þess að unglingar noti útlensk 

orð í stað þeirra íslensku sé sú að þeim leiðist þau íslensku og finnist þau ekki nógu flott til að 

nota þau í máli sínu. Unglingar heilsa stundum hver öðrum með setningum eins og ,,what‟s 

up?” og ofnota orðið ,,ok” sem er svo gott sem orðið samtvinnað íslenskunni. Að hluta til 

væri hægt að segja að líkleg ástæða notkunar slíkra orða sé að þau þyki flott og líka vegna leti. 

Orð eins og „ok“ er bara tvö atkvæði á meðan setningin „allt í lagi“ er fjögur atkvæði. Þó er 

því ekki haldið fram hér að unglingar ákveði að stytta talanda sinn með þessum aðferðum, 

heldur frekar að það sé eitthvað sem gerist ósjálfrátt. 

Slangur er orðfæri sem notað er við ákveðnar aðstæður og oftast innan ákveðinna hópa. 

Það víkur frá viðurkenndu málsniði og einkennist af óvenjulegri orðmyndun, leik að orðum 

og myndmáli. Dæmi um slangur eru til dæmis orð eins og að „dissa“, „bögga“ og „frík“, sem 

leiðir líka af sér samsett orð eins og heilsufrík, íþróttafrík o.s.frv. (Guðrún Kvaran, 2002) Eitt 

einkenni slanguryrða er að þau úreldast fljótt. Bókin Orðabók um slangur, slettur, bannorð og 

annað utangarðsmál kom út árið 1982 og er margt þar sem hefur ekki náð að standast tímans 

tönn, þó að vissulega séu þar líka orð sem hafa gert það (Guðrún Kvaran, 2004). 

Sletta er orð eða orðasamband sem borist hefur inn í tungumál úr öðru máli en hefur ekki 

aðlagast hljóð- og beygingarkerfinu og telst því ekki viðurkennt í tungumálinu. Íslendingar 

hafa aðallega orðið fyrir áhrifum úr dönsku og ensku, einkum úr því síðarnefnda, síðustu 

misseri. Dæmi um slettu í íslensku er orðið „sjeik“, sem þýðir mjólkurhristingur og 

upphrópunin „sjitt“, sem hér á landi er notuð í svipaðri merkingu og orðin ,,fjandans!” og 

,,helvítis!”. Orð sem þessi eru merkt með ? í nýju orðabókinni frá Eddu-miðlun, og stendur 

það fyrir orð „sem verða ekki talin góð íslenzka“. (Mörður Árnason, 2005, bls. x). 

Tökuorð eru orð sem fengin eru úr öðru máli og hafa lagað sig að hljóð- og beygingarkerfi 

viðtökumálsins. Dæmi um slík orð eru t.d. kirkja og prestur, sem reyndar eru orðin frekar 

gömul í íslenskunni. Dæmi um nýlegri orð eru t.d. „dúkka“, „vaskur“ og „viskustykki“ úr 

dönsku og „sjoppa“ og „jeppi“ úr ensku. (Guðrún Kvaran, 2002) 

 

3.2 - Nýyrðasmíð Íslendinga 

Það er staðreynd að í dag lifum við á tímum þar sem mikil gróska er í framleiðslu á hartnær 

öllum sviðum, hvort sem það er á sviði kvikmynda, sjónvarpsefnis eða tækninýjunga. Nýir 

hlutir kalla á ný orð, eða nýyrði, en miði maður við hversu ör þróunin er verður það að teljast 
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nær ógerlegt verk að afgreiða alla þá hluti sem þurfa nöfn, og hvað þá að koma öllum 

nýyrðunum í umferð meðal almennings. 

 Nýyrði geta myndast á nokkra vegu. Ein tegund er að mynda orð með stofnum eða 

rótum sem eru þegar til í málinu. Þessir stofnar geta verið úr almennu talmáli eða sóttir úr 

fornmálinu. Dæmi um orð með stofn úr almennu talmáli eru orðin „hreyfill“ og „framleiðni“. 

Dæmi úr fornmálinu er t.d. „hanna“ og „samúð“ (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 106). 

 En ekki þarf alltaf að búa til ný orð á þennan hátt. Reyndar mætti segja að oft eigi sér 

stað ákveðin endurvinnsla þegar kemur að nýyrðum í íslensku. Orð eins og sími, sem þýddi 

snæri áður fyrr, hefur nú gengið í endurnýjun lífdaga og er nú notað yfir hlut sem allir þekkja í 

dag (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 106). Hugsast gæti að „sími“ hafi verið notað yfir þennan 

hlut þar sem símtólið var alltaf tengt símtækinu með snúru, en það er bara ágiskun.  

Dæmi um skemmtileg nýyrði sem ekki hafa enn náð fótfestu (og munu kannski aldrei 

gera) eru orð yfir eitt vinsælasta raftæki í heiminum í dag, iPod. Meðal orða sem reynt hefur 

verið að koma í umferð yfir þetta tæki eru orðin tónhlaða og spilastokkur. Það verður þó að 

teljast ólíklegt að unglingar muni nota orð sem fullorðna fólkið fann upp og hljómar eins og 

frá byrjun 20. aldarinnar, frekar en einfalt og stutt orð eins og æ-pod (Skýrslutæknifélag 

Íslands, 2007). Nánar verður fjallað um tækninýjungar í fjórða kafla. 

 

3.2.1 – Afstaða til nýyrðanna og afdrif þeirra 

Almennt eru Íslendingar hlynntir nýyrðastefnunni og álíta hana mikilvæga í verndun málsins. 

Helst er að fólk sé tregt við að taka við nýyrðum ef erlend orð eru einfaldari og búin að festa 

sig í sessi (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 118-119), eins og t.d. iPod. 

 Samt sem áður hafa margir orðið til að mótmæla nýyrðastefnunni í sinni sterkustu 

mynd, þ.e. að forðast algjörlega öll erlend orð. Árið 1932 ritaði Sigurður Skúlason magister 

grein þar sem hann sagði góð erlend orð oft betri nýyrði en þau íslensku. Dæmi um orð sem 

hann taldi betri en þau íslensku voru „bíll“, „súkkulaði“ og „píanó“. Tillögur að íslenskum 

orðum fyrir þessa hluti voru „bifreið“ (sem reyndar er notað enn í dag), „milska“ og „yman“ 

(Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 119). 

 Talað er um að þrír aðilar stuðli að því að nýyrði komist inn í tungumálið meðal 

alþýðunnar: skólar, Alþingi og fjölmiðlar. Fjölmiðlar hafa í gegnum tíðina spilað mjög stórt 

hlutverk í að útbreiða nýyrðum. Hafa íslensk blöð talið sér það til gildis ef málfar er vandað, 

ólíkt erlendum blöðum, t.d. í Danmörku þar sem fréttaflutningur er oft það útlenskuskotinn að 

erfitt er fyrir alþýðufólk að skilja það sem sagt er (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 119 – 124). 
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 En ekki skiptir aðeins máli hvernig nýyrðum er komið á framfæri, heldur þurfa 

nýyrðin líka að vera vel gerð. Erfitt er að geta sér til um hvað ræður því að nýyrði nái fótfestu 

meðal almennings, en líklega spilar þar inn í að orðin þurfa að vera myndræn og lýsandi fyrir 

það sem átt er við með því og að orðið minni helst á erlendu fyrirmyndina. Dæmi um miður 

vel heppnað nýyrði er bjúgaldin. Hljóðlíkingin við bjúga er frekar óheppileg og aldin er 

fornlegt orð yfir ávöxt. (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 120).  

Nýyrðin þurfa helst að verða til um leið og hlutirnir sem þau eiga við eru teknir í 

notkun á Íslandi. Er líklegt að það geti komið í veg fyrir að tökuorð yfir hlutinn nái fótfestu og 

fólk verði tregt við að láta það niður falla fyrir nýtt orð. Oft getur tekið fleiri ár og jafnvel 

áratugi að bægja rótgrónu tökuorði í burtu. Dæmi um slíkt er t.d. orðið áttaviti. Ekki er orðið 

svo langt síðan orðið náði að ýta í burtu tökuorðinu kompás (dregið af enska orðinu compass) 

(Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 120). 

 

3.3 - Samantekt 
Nýyrðasmíð er vafalaust einn mikilvægasti þátturinn í að viðhalda íslenskunni og vernda hana 

fyrir of miklum erlendum áhrifum. Þó ber að gæta þess að fara ekki með málverndunina út í 

öfgar og útiloka algjörlega að hleypa erlendum orðum inn. Sé hægt að beygja orðin að 

íslensku málkerfi getur það þvert á móti auðgað íslenska tungu og gert hana fjölbreyttari. 

Stærsta vandamálið, að því er virðist vera, er þó að koma orðunum á framfæri við almenning. 

Til þess þarf góða hjálpa frá t.d. fjölmiðlum og skólum landsins sem ná vel til stórs hluta fólks 

í landinu. Með þeirra hjálp er töluvert auðveldara að koma nýyrðunum á framfæri. Í kafla 5.2 

verður fjallað um verndun íslenskunnar og þá sem spila stór hlutverk í því verkefni.
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4. Helstu áhrifavaldar á íslenska tungumálið 

Í fyrsta kafla var farið aðeins yfir áhrifavalda á íslenskuna á öldum áður. Ísland var fremur 

einangrað land undir stjórn Dana og komu áhrifin því aðallega frá dönskum kaupmönnum 

sem sigldu til landsins og embættismönnum með aðsetur á Íslandi. Áhrifanna frá 

kaupmönnunum gætti mest við sjávarþorp þar sem vörum var landað og tóku margir 

innfæddir upp orð eftir þeim. Í Reykjavík varð danska tískumál og þótti það flott að tala sama 

mál og embættismennirnir. 

 Í dag eru breyttir tímar. Landið er orðið sjálfstætt og nýjar samgönguleiðir eins og flug 

gera landið ekki eins einangrað. En einnig hefur samskiptatækninni fleygt fram. Nánast allar 

upplýsingar er hægt að finna á internetinu, og mikið af þeim upplýsingum er á ensku. Í fjórða 

kafla verður fjallað um þá þætti sem hafa hvað mest áhrif á íslenskuna, eins og til dæmis 

fjölmiðlar, kvikmyndir og tónlist. 

 

4.1 - Áhrif í alþjóðasamfélagi nútímans 

Það verður að teljast mjög erfitt að ætla sér að benda á einn þátt sem á meiri hlutdeild en 

annar í þessari enskuvæðingu meðal Íslendinga. En þó er líklega einfaldara að giska á hvaðan 

flestir þeir þættir koma, nefnilega N-Ameríku. 

 Megnið af því afþreyingarefni sem við horfum og hlustum hvað mest á kemur frá 

Bandaríkjunum, þó að breskt efni sé einnig vinsælt á Íslandi. Allar vinsælustu bíómyndirnar 

og sjónvarpsþættirnir koma frá Bandaríkjunum, sem og margir af vinsælustu tónlistarmönnum 

heimsins, eins og t.d. Justin Timberlake, Britney Spears og Black Eyed Peas. 

Það sem hefur samt líklega haft einna mest áhrif á íslenskuna síðastliðin ár er 

internetið. Tæknin hefur tekið risastökk síðustu tvo áratugi og unglingar og börn verða sífellt 

flinkari við að nota internetið sér í hag. Til að mynda hefur 9 ára bróðir höfundar náð tökum á 

því að leita að tölvuleikjum og jafnvel barnaþáttum á internetinu, óstuddur og m.a.s. þótt allt 

sé ritað á ensku. Unglingar nota internetið mikið við upplýsingaöflun í námi sínu, auk þess 

sem margar vinsælar afþreyingarsíður eru á ensku, þó svo að þær séu ekki endilega frá N-

Ameríku eða öðru enskumælandi landi. Enska virðist vera óopinbert alheimstungumál 

internetsins. 

 Á heimasíðu Íslenskrar Málnefndar segir í stefnuskrá hennar, 2002-2005, um stöðu 

íslenskrar tungu í breyttu þjóðfélagi: 
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„Miklar og örar breytingar hafa orðið á íslensku þjóðfélagi á síðustu tveimur 

áratugum sem óhjákvæmilega hafa áhrif á þróun tungunnar. Erlend mál, 

einkum enska, sækja víða á innan vísinda og tækni, jafnt á börn sem fullorðna, 

og mikilvægt er að vinna markvisst að því að íslenska missi ekki gildi sitt á 

þessum sviðum. En víðar þarf að taka til hendinni. Fjölmiðlar og 

auglýsingafyrirtæki geta haft mikil áhrif á málfar almennings og sama gildir 

um fjölmörg önnur fyrirtæki innan atvinnulífsins.“ 

 

Hér er vert að benda á síðustu setninguna í málgreininni, þ.e. klausuna um fjölmiðla og 

auglýsingafyrirtæki. Það skiptir nefnilega miklu máli hvernig stefnu þau móta sér í 

framsetningu íslenskunnar í starfi sínu. Eru þessir tveir þættir líklega einna mest áberandi í 

þjóðfélaginu, og því skiptir máli að hlúð sé vel að íslenskunni á báðum vígstöðvum. Nánar 

verður fjallað um fjölmiðla og auglýsingafyrirtæki og hlutverk þeirra í kafla 4.1.3 og 4.1.4. 

Forstöðumaður Íslenskrar málstöðvar, Ari Páll Kristinsson, gerði skýrslu um stöðu 

enskunnar gagnvart íslenskunni. Athugun hans náði yfir skólakerfið, fjölmiðla, háskólastarf 

og stjórnsýsluna, og hans álit var að enskan væri ekki orðin ráðandi á umræddum sviðum, en 

þó væri margt sem benti til þess að viðhorf gagnvart ensku í viðskiptalífinu og 

atvinnufyrirtækjum væri að breytast. (Ari Páll Kristinsson, 2001) 

 Mikil umræða hefur verið um erlent starfsfólk í þjónustustörfum sem talar litla eða 

enga íslensku. Það er þó mjög hæpið að telja að það hafi áhrif á talmál Íslendinga. Það mál er 

meira spurning um að geta veitt fólki góða þjónustu, sem er mjög erfitt ef viðskiptavinur og 

starfsmaður skilja ekki hvor annan. 

 

4.1.1 – Kvikmyndir, tónlist og tækninýjungar 

Kvikmyndir eru gott dæmi um vettvang þar sem nýyrðasmíð á undir högg að sækja. Sem 

dæmi mætti nefna nýlegar myndir eins og Transformers og Pirates of the Caribbean. Nú er 

höfundur af þeirri kynslóð sem lék sér með Transformers-fígúrur í æsku og horfði á 

teiknimyndirnar, og nú, 20 árum síðar, hefur hann ekki enn heyrt íslenska þýðingu á þessum 

fyrirbærum. Unglingar tala um Pirates of the Caribbean, en enginn um Sjóræningja 

Karíbahafsins. Dæmi um skemmtilega, íslenska þýðingu á kvikmyndatitli er myndin The 

Good Son frá 1993, sem á íslensku var kölluð Fanturinn. Íslenski titillinn tengist innihaldi 

myndarinnar, í stað þess að vera bein þýðing úr ensku yfir á íslensku. 
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Mikilvægur þáttur í því að halda góðri íslensku að unglingum er að þýða enskt efni 

vel. Í mynddiskasafni höfundar er kvikmyndin Die Hard 2, eða Á tæpasta vaði 2. Er sú mynd 

dæmi um mjög lélega textun þar sem koma fyrir setningar eins og ,,Kom on, maður. Tengdó á 

bílinn”, ,,Þú átt að vera í sætinu þínu þangað til vélin kemur að termínalnum” og ,,Scotch 

beint upp, takk” sem er þýtt beint úr ensku, ,,Scotch straight up, thanks”. Auk þess er 

ofnotkun á orðinu ,,fokk” og leti við að þýða mörg orð, eins og ,,officer” sem er bara sett beint 

inn í íslenska textann (Gordon, C., Gordon, L., og Silver, J., 1990). Þessi vægast sagt 

hræðilega textun vakti svo mikla athygli höfundar að beðið var eftir því að nafn þýðandans 

birtist á skjánum í lok myndar, sem svo gerðist aldrei. Nú vill svo til að höfundur þessarar 

ritgerðar vinnur hjá erlendu fyrirtæki sem heitir Softitler og sérhæfir sig í að texta mynddiska. 

Eftir að hafa skoðað textunina aðeins betur kom í ljós að margt í sambandi við hana minnti á 

texta sem gerðir eru fyrir ólöglegar útgáfur mynda á netinu. Inni á síðunni 

www.divxstation.com er hægt að nálgast slíka texta, og er ekki að því að spyrja að þar inni 

fannst nákvæmlega sami texti, villu fyrir villu og slettu fyrir slettu, nema að þar kom ein 

aukalína í blálok textans, „DivX subtitles - Luke_S“. Það skal reyndar viðurkennast að erfitt 

er að sannreyna með fullri vissu hvort kom á undan, textinn á netinu eða textinn á 

mynddisknum.  

Hvað tónlist varðar er aftur hægt að líta til Ameríku. Margir unglingar virðast eiga 

auðvelt með að þylja texta eftir erlenda listamenn, og oft jafnvel án þess að skilja öll orðin 

sem koma fyrir í textanum. Eurovision undankeppnin á Íslandi er líka gott dæmi um þau áhrif 

sem enskuvæðingin hefur. Í dag virðist íslenskan ekki nógu góð til að geta keppt á 

alþjóðavettvangi, þó svo að keppnin eigi að snúast um tónlistina sjálfa en ekki tungumálið 

sem hún er flutt á. Sem dæmi um það má benda á að í undankeppninni hér heima veturinn 

2009-2010 voru sex lög í úrslitum, og aðeins eitt þeirra var flutt á íslensku. 

Margar íslenskar hljómsveitir, sérstaklega nýlegar, virðast hafa ákveðið að semja flest 

eða öll sín lög á ensku og heyrir maður oft frasann „því okkur finnst auðveldara að semja á 

ensku“. Nú skal ekkert sagt um það hvort það sé rétt eður ei, heldur er aðeins verið að benda á 

áhugaverða staðreynd. Reyndar hlýtur það að teljast slæmt ef íslensk ungmenni virðast eiga 

auðveldara með að semja á erlendu tungumáli, frekar en íslenskunni. Líklegt hlýtur að teljast 

að tónlistarmenn semji líka lögin sín á ensku til að reyna að ná athygli í útlöndum, sem er í 

fínu lagi og ekkert út á það að setja. Tónlistarmenn og hljómsveitir á borð við Quarashi, 

Björk, Sykurmolarnir (eða Sugarcubes) og margir fleiri hafa náð góðum árangri í útlöndum og 

er Björk líklega ein af þekktustu söngkonunum í heiminum í dag. Líklega eina dæmið um 

hljómsveit sem hefur náð langt í útlöndum með íslenskum söng er hljómsveitin Sigurrós, en 

http://www.divxstation.com/
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þar einmitt virðist aðalmálið snúast um lagasmíðin frekar en textann, og hefur maður reyndar 

heyrt í mörgum Íslendingum sem skilja ekki alveg sjálfir um hvað er verið að syngja í 

lögunum þeirra. 

Að vissu leyti virðast tímarnir breyttir í dag frá því sem áður var. Hljómsveitir eins og Sálin 

hans Jóns míns, Greifarnir og Stjórnin hafa vikið fyrir yngri hljómsveitum eins og 

Bloodgroup, Dikta og Jeff Who? sem vinsælustu hljómsveitir landsins og enskan virðist vera 

að ná yfirhöndinni. Benda má þó á þá staðreynd að Sálin hans Jóns míns reyndi við erlendan 

markað á sínum tíma undir nafninu Beaten Bishops, en hafði ekki erindi sem erfiði (Tonlist.is, 

2010). Sumarið 2009 sendi Stjórnin frá sér fyrsta nýja lagið í frekar langan tíma sem heitir 

„Ekki á hverjum degi“. Stjórnin hefur alltaf haft áhersluna á íslenskum textum, en athygli 

vekur að í þessu lagi koma fyrir slettuorð eins og „döll“ (leiðinlegt) og „djók“ (grín) ásamt 

mörgum öðrum. Þó ekki sé hægt að segja með fullri vissu hvað liggur að baki þessum slettum 

mætti alveg giska á að Stjórnin hafi með þessu verið að reyna að ná til yngri hlustenda, enda 

hljómsveitin orðin yfir 20 ára gömul og helstu hlustendur hennar komnir á fullorðinsaldur. 

Eins og áður segir eru tækninýjungar það fljótar að þróast að nánast ómögulegt er að 

fylgjast  með öllum nýyrðunum sem búin eru til yfir þær. Þó að iPod sé vinsælt og áberandi 

tæki í samfélagi okkar er það alls ekki einsdæmi. Nú hefur tölvurisinn Apple gefið út nýtt 

tæki, iPad, sem í raun er ofvaxinn iPod Touch eða iPhone. Ekki getur talist líklega að sá 

hlutur muni fá íslenskt heiti, allavega ekki neitt sem almenningur mun samþykkja. Á síðunni 

http://tos.sky.is/tos/to/ má finna veglegt tölvuorðasafn sem hefur einnig verið gefið út á prenti 

af Hinu íslenska bókmenntafélagi. Þar má finna ýmis nýyrði og þýðingar yfir nánast allt sem 

snýr að tölvutækninni. 

 

4.1.2 - Fjölmiðlar 

Fjölmiðlar spila mjög stóran þátt í málfari þjóðarinnar. Myndmiðlar, þ.e. sjónvarpið, hafa 

mjög mikil áhrif á fólk og þá sérstaklega börn og unglinga. Samkvæmt rannsóknum, bæði hér 

heima og erlendis, eyða börn jafnmiklum tíma fyrir framan sjónvarpið fram að 15 ára aldri og 

þau gera í skóla. Kannanir hafa líka sýnt fram á að of mikið sjónvarpsáhorf ýti undir ólæsi 

(Tryggvi Gíslason, 1999).  

 Áhrif fjölmiðla eru þó ekki endilega af hinum slæma. Ef vel er vandað til verks við 

fréttaflutning og dagskrárgerð má þvert á móti efla málvernd og hjálpa almenningi í landinu 

að rækta móðurmálið til hins betra. Þó vill það oft verða að í fréttamiðlum, sérstaklega 

netmiðlum þar sem prófarkalestur virðist ekki eins mikilvægur og fyrir prentað efni, birtast 

http://tos.sky.is/tos/to/
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beygingar- og málfarsvillur, auk þess sem oft er rangt farið með orðtök og orðatiltæki. Í 

viðtalsþáttum, hvort heldur sem er í útvarpi eða sjónvarpi, skiptir miklu máli að stjórnendur 

þáttanna séu vel undirbúnir. Lélegur undirbúningur getur leitt af sér óvandaðra mál þar sem 

m.a. enskuslettur og ofnotkun aukasetninga geta skotið upp kollinum (Tryggvi Gíslason, 

1999). Þó svo að fjölmiðlar vandi oft ekki vinnubrögð sín þýðir það ekki að þeir komist upp 

með það hljóðalaust. Svokallaðir Moggabloggarar eru orðnir vel þekkt fyrirbæri á Íslandi og 

hika þeir ekki við að benda á það sem misslíkar, og hafa fréttaritarar oft orðið fyrir barðinu á 

fólki sem mislíkar málfarið á fréttunum sem birtast á www.mbl.is.  

 Eins og Tryggvi Gíslason talar um í grein sinni, þá er undirbúningur fólks mikilvægur 

þegar kemur að því að tala á góðri íslensku. Í viðtali við Vísir sagði sjónvarpsmaðurinn 

Auðunn Blöndal (oftast kallaður Auddi) eftirfarandi: „Sveppi hló nú en lét mig heyra það 

þegar við vorum búnir að slökkva á kamerunni. Sagði að ég ætti ekki von á góðu. Honum 

þótti þetta full brútalt“ („Grimmdarleg hefnd Audda“, 2009). Í þessum tveimur setningum 

koma fyrir tvö orð sem eru ekki viðurkennd íslenska, „kamerunni“ og „brútalt“. Þeir sem hafa 

lágmarks enskukunnáttu ættu þó að átta sig á því að átt er við myndbandsupptökuvél og síðan 

eitthvað sem þótti gróft eða eitthvað sem fór yfir strikið. Auddi er dæmi um fjölmiðlamann 

sem er mjög áberandi meðal unglinga á Íslandi og er því viss fyrirmynd fyrir þá. Gera má 

fastlega ráð fyrir því að það hafi ekki verið einlægur ásetningur Audda að tala óvandað mál 

sem gæti haft áhrif á ungdóm landsins. Einnig mætti spyrja sig hvort talmál hans sé eins og 

það er til að höfða til yngri áhorfenda, en það eru þó ekkert meira en getgátur og vangaveltur. 

 Undanfarið hafa komið fram tvö tímarit á Íslandi sem virðast sækja áhrif sín í erlenda 

tungu, fótboltatímaritið Goal! og tískutímaritið Nude magazine sem gefið er út á netinu á 

slóðinni www.nudemagazine.is. Margir gætu spurt sig hvers vegna ekki var hægt að skíra ritin 

íslenskum nöfnum eins og Fótboltafréttir og Tískuritið. Einnig væri hægt að spyrja sig hvort 

nafninu Goal! sé ekki ætlað að höfða til yngri lesenda, enda vel vitað að fótbolti er vinsæll 

meðal unglinga og þá sérstaklega drengja. Hvað nafnið á síðara tímaritinu viðkemur er erfitt 

að gera sér í hugarlund hvað liggur að baki því, enda nekt eiginlega algjör andstæða við 

tískuklæðnað og gefur nafnið meira til kynna að tímaritið sé í sama flokki og rit eins og Bleikt 

og blátt. Hugsanlega gætu bæði þessi tímarit verið íslenskar útgáfur af erlendum tímaritum, 

og ekki leyfst að hafa íslensk heiti. Ef sú er raunin er tæplega hægt að sakast við íslenska 

útgefendur þar sem þeir eru þá aðeins að virða samninga. 

 

http://www.mbl.is/
http://www.nudemagazine.is/
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4.1.3 - Fyrirtæki á Íslandi 

Áður fyrr hétu langflest fyrirtæki og verslanir á Íslandi íslenskum nöfnum eins og Flugleiðir, 

Samvinnubankinn og Landsbankinn, en í dag virðist hafa orðið kúvending í þeim málum og 

mörg fyrirtæki hafa valið þá leið að taka upp erlend heiti á starfsemi sína, bæði ný fyrirtæki 

og eldri sem vilja breyta til. Ef spurt er að ástæðum þess hvers vegna erlend nöfn hafi sótt svo 

á eru svörin misjöfn. 

 Árið 2001 birtist grein í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni „Erlend fyrirtækjanöfn 

algeng“. Er þar talað um að stundum heiti fyrirtæki erlendu nafni ef það er hluti af erlendri 

keðju, en það sé þó ekki alltaf ástæðan fyrir nafngiftinni. Verslunin TOY.IS hafi t.d. byrjað 

sem netverslun og svo notað lénið fyrir nafn þar sem það var orðið vel þekkt meðal fólks og 

gæti valdið ruglingi ef farið væri að hrófla við nafninu. Eigandi tískuverslunarinnar Casa 

segist hafa skírt hana svo þar sem orðið sé stutt, grípandi og flestir Íslendingar skilji hvað það 

þýði, auk þess sem útlendingar eigi auðvelt með að geta sér til um hvers kyns búð er um að 

ræða ef þeir ganga framhjá (Erlend fyrirtækjanöfn algeng, 2001). 

 Íslenskukennari við Menntaskólann á Akureyri, Sverrir Páll Erlendsson, deildi á 

heimasíðu sinni áhyggjum sínum vegna þeirrar þróunar sem virtist hafa átt sér stað á Akureyri 

og annar staðar á landinu þegar kemur að fyrirtækjaheitum. Þykir honum miður að fyrirtæki 

eins og Flugleiðir og 66° Norður hafi skipt yfir í Icelandair og 66° North Iceland, nöfn sem 

áður fyrr voru aðeins notuð á erlendum vettvangi. Einnig angra hann nöfn eins og Iceland 

Express, Office 1 Superstore og Capacent og líka fyrirtæki sem heita eftir erlendum 

fyrirtækjum og framleiðendum vegna samskipta sinna við þau. Segir hann ekkert því til 

fyrirstöðu að fyrirtæki geti heitið íslenskum nöfnum, þó svo að þau selji hluti frá erlendum 

aðilum. Allt sem þurfi til sé metnaður og virðing fyrir íslenskri menningu (Sverrir Páll 

Erlendsson, 2007). 

 20 árum áður en Sverrir ritar pistil sinn, nánast upp á dag, flutti Jón Sigurðsson, 

þáverandi dómsmálaráðherra, ávarp á Alþingi um málefnið og lýsti áhyggjum sínum af þeirri 

þróun sem virtist eiga sér stað í þjóðfélaginu. Hafði hann álíka áhyggjur og Sverrir Páll og 

nefnir að þó fyrirtæki á Íslandi selji erlendar vörur þurfi það ekki að þýða að þau beri sömu 

nöfn og framleiðandinn. Tekur hann dæmi um Vífilfell sem selji Coca cola, Hi-C og Tab. 

Segir hann að einhverra aðgerða sé þörf, en telji þó ekki að löggjöf til að skikka fyrirtæki að 

bera íslensk nöfn sé rétta leiðin (Jón Sigurðsson, 1987). 

 Greinilegt er að lítið hefur gerst síðan Jón lýsti áhyggjum sínum á Alþingi fyrir meira 

en 20 árum. Enn fleiri fyrirtæki hafa tekið upp erlend nöfn og nægir að ganga um Smáralind, 

Kringluna eða Glerártorg til að sjá áhrifin. Ekki virðist hafa verið tekið á málinu með neinum 
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skipulögðum hætti og því er staðan nánast sú sama eða verri en fyrir 20 árum. Deila má um 

hvort nafngiftir fyrirtækja hafi 

einhver sérstök áhrif á málfar 

ungmenna á Íslandi, en 

óneitanlega verður íslenskan 

æði skrautleg þegar unglingar 

fleygja setningum eins og „Já, 

ég fékk skóna í Smash, 

buxurnar í Jack „n Jones og 

skyrtuna í Centro“. Skiltið á 

myndinni hér til vinstri mátti 

sjá á bíóhúsi í miðbæ 

Akureyrar sumarið 2009. Hefur textinn á skiltinu líklega farið fyrir brjóstið á mörgum 

íslenskukennaranum þar sem skrifað er „Hjá okkur lítur 2009 ógizzla veeeeeeel út!“. Nokkuð 

ljóst má vera með þessari auglýsingu hafi bíóhúsið verið að stíla inn á yngri áhorfendur, 

nefnilega unglinga. Textinn hljómar eins og textaskilboð milli unglinga annað hvort á 

spjallrás eða í farsíma. Tvær lokaritgerðir hafa verið skrifaðar um málfar á irkinu (vinsæl 

spjallrás meðal unglinga). Í annarri þeirra heldur höfundur því fram að þeir unglingar sem 

stundi irkið skrifi verri stíl en þeir sem ekki stunda það. Mikið er notað af stikkorðum og 

styttingum á setningum auk erlendra slettna (Morgunblaðið, 1999). Irkið er orðið fremur úrelt 

í dag miðað við það sem áður var, en þess í stað notast unglingar enn meira við 

farsímaskilaboð og spjallforrit á borð við Windows Messenger (msn). 

 

4.2 - Samantekt 
Á Íslandi eru vissulega margir þættir sem hafa áhrif á tungumálið. Án þess að gera lítið úr 

öðrum þáttum, þá eiga líklega netið og kvikmyndir stærstan þátt í því. Netið er nánast öllum 

vel aðgengilegt allan sólarhringinn og auðvelt að finna nóg af skemmtiefni á ensku. 

Kvikmyndir eru vinsæl dægrastytting, og er ekki óalgengt að vinsælir frasar festi sig í sessi 

meðal málnotenda á Íslandi. Dæmi um það gæti til að mynda verið hin ódauðlega setning 

Arnolds Schwarzenegger, „I„ll be back“. Þó virðist það vera að slíkir frasar séu mest notaðir í 

léttu gríni milli vina og kunningja, frekar en við formlegri aðstæður. 

 Í næstu köflum verður fjallað um verndun íslenskunnar og þá sem spila hvað stærst 

hlutverk í henni. 
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5. Verndun íslenskunnar 

Verndun íslenskunnar hlýtur að vera keppikefli flestra Íslendinga. Nokkuð ljóst þykir að mörg 

af þeim orðum sem ungmenni nota í dag geta hljómað óskiljanlega í eyrum þeirra sem eldri 

eru, og því er líklega einnig öfugt farið. Unglingar nota kannski mikið af nýjum, framandi 

orðum í máli sínu, en eldri Íslendingar kunna líklega þó nokkra flóru af orðum sem gætu 

vafist fyrir þeim sem yngri eru. 

 Það er nokkuð þekkt á Íslandi að þeir eldri setji sig aðallega upp á móti þeirri þróun 

sem virðist vera í talmáli ungra Íslendinga, og kannski sérstaklega þeir sem hafa meiri 

menntun en aðrir. Þó er það alls ekki algilt og eru líka til dæmi þess efnis að ungmennum 

blöskri þessi þróun ekki síður en þeim sem eldri eru. 

Í þessu samhengi hljóta margir að spyrja sig hvert hlutverk kennara sé. Kennarar eyða 

stórum hluta dagsins með nemendum sem nota erlend orð og slettur. Því gætu margir spurt sig 

hver vegna kennarar séu ekki að gera meira til að sporna við þessari þróun. En aðrir gætu sagt 

á móti að varla sé hægt að gera mikið meira en nú þegar er gert, eða jafnvel hvort að það eigi 

ekki að vera samstarfsverkefni milli kennara, foreldra og nemenda sjálfra að vanda málfar sitt 

betur. 

Greinilegt er að margir koma að þessu máli, og kannski erfitt að segja til um hvar 

stærsta ábyrgðin liggi. Er hún hjá Íslenskri málnefnd, menntamálaráðuneytinu, skólunum, 

kennurum, foreldrum, nemendum sjálfum eða einhverjum allt öðrum? Í eftirfarandi köflum 

verður talað um hin ýmsu álit sem fram hafa komið í þessu máli. 

 

5.1 - Er málvernd mikilvæg? 

Málvernd er eitthvað sem ætti að varða alla Íslendinga. Margir hafa álit á mikilvægi 

málverndar, en oft eru menn ósammála um hvernig best sé að taka á málinu og af hve miklum 

þunga. Sumir telja að undantekningarlaust eigi að byggja nýyrði á gullaldaríslensku á meðan 

aðrir segja erlend tökuorð auðga tungumálið, svo lengi sem þau falla að íslenska 

beygingarkerfinu. 

 Árið 1999 skrifaði fyrrum skólameistari Menntaskólans á Akureyri, Tryggvi Gíslason, 

grein í Morgunblaðið sem bar titilinn „Málvernd í ljósi fortíðar og skugga framtíðar“. Telur 

Tryggvi að íslenska tungan hafi aldrei staðið traustari fótum en einmitt í dag á tækniöldinni. 

Nýyrðasmíð sé meiri en nokkru sinni fyrr og einstaklingar, stofnanir og fyrirtæki hafi lagt sitt 
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fram í þeim málum. Almenningur er að hans mati betur menntaður en nokkru sinni áður og 

hefur mikinn áhuga á málvernd og málrækt. Hvað varðar erlend menningaráhrif á íslenskuna 

telur Tryggvi þau aðeins af hinu góða. Telur hann það útbreiddan misskilning að með 

íslenskri málrækt sé lagst gegn erlendum samskiptum og með því jafnvel gagnrýnd tunga og 

menning annarra þjóða. Telur hann „málvernd og erlend samskipti ekki andstæður heldur tvær 

hliðar á sama máli“ (Tryggvi Gíslason, 1999). 

 Tryggvi hefur nokkuð til síns máls, og líklega margir sammála honum. Erlend áhrif 

þurfa alls ekki að vera slæm og geta þvert á móti auðgað íslenskuna ef rétt er unnið með. Í 

nútímasamfélagi er nánast ómögulegt að verja tungumálið algjörlega gegn erlendum orðum, 

og kannski engin sérstök ástæða fyrir því að verjast þeim. Eins og minnst var á í þriðja kafla 

hafa nokkur orð úr erlendum tungumálum náð fótfestu í íslenskunni, orð eins og „jeppi“ og 

„viskustykki“. Myndu margir sem vita ekki betur segja að þetta séu góð og gild íslensk orð. 

 

5.2 - Hvað er hægt að gera og hverjir eiga að gera það? 

Margir velta fyrir sér hvernig best sé að stemma stigu við þessum vanda, og eru skiptar 

skoðanir um hvar sé best að byrja. Margir eiga hlut að máli þegar kemur að því að halda góðri 

íslensku að landsmönnum. Íslensk málnefnd hefur það hlutverk að koma með og framfylgja 

tillögum til að bæta málið, skólar landsins spila stórt hlutverk þar sem þeir bera ábyrgð á 

framtíðarerfingjum landsins og fjölmiðlar bera mikla ábyrgð þar sem þeir eru sýnilegir öllum 

landsmönnum á opinberum vettvangi. Nánar verður vikið að þessum þáttum í næstu köflum. 

 

5.2.1 – Fjölmiðlar 

Eins og minnst hefur verið á hér á undan bera fjölmiðlar mikla ábyrgð þegar kemur að 

vönduðu málfari og því að koma nýyrðum í umferð. Í stefnulýsingu útvarpsráðs frá 13. 

september 1985 kemur fram að allt málfar Ríkisútvarpsins „eigi að vera til fyrirmyndar og allt 

sem frá stofnuninni kemur á vandaðri íslensku og flutt með góðum framburði“ (Kjartan G. 

Ottósson, 1990, bls. 126). Þar segir að flytjendur frétta eigi til að mynda að lagafæra villur í 

handritum og að þeir eigi rétt á tilsögn um málnotkun og eigi að nýta sér fræðslu sem 

málfarsráðunautur telur nauðsynlega. Sjónvarpsefni handa börnum og sérstaklega unglingum 

á helst að flytja á íslensku. Eftir fremsta megni á að reyna að finna góð íslensk orð yfir erlenda 

hluti eins og staðarnöfn og sambönd og forðast óþarfa skammstafanir (Kjartan G. Ottósson, 

1990, bls. 126). 
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 Vel má sjá við áhorf á Ríkissjónvarpið að þessum reglum er almennt vel framfylgt. 

Nánast allt barnaefni er talsett og þættirnir fá íslensk heiti í stað þeirra útlensku. Einnig virðist 

vel gert í að gefa erlendum kvikmyndum og þáttaröðum íslensk heiti í stað þeirra erlendu, 

eitthvað sem íslensk kvikmyndahús virðast ekki hafa lagt of mikinn metnað í hingað til. 

Ríkissjónvarpið hefur einnig verið iðið við að sýna íslenska þætti og viðburði í gegnum tíðina 

eins og Gettu betur, Svartir englar og Hamarinn, svo fátt eitt sé nefnt. Ríkissjónvarpið situr 

þó ekki eitt að heiðrinum því Stöð 2 og Skjár 1 hafa einnig verið að gera góða hluti hvað 

varðar íslenska dagskrárgerð. Stöð 2 hefur sýnt þætti eins og Næturvaktina, Dagvaktina og 

Fangavaktina og Skjár 1 hefur sýnt íslenska þætti á borð við Innlit/útlit, Með öngulinn í 

rassinum og Ertu skarpari en skólakrakki?. Benda má á að síðasti þátturinn er með íslenskað 

heiti, en þátturinn heitir á upprunamálinu Are you smarter than a fifth grader?. 

 Íslensk málnefnd segir í tillögum sínum (sem lesa má í kafla 5.2.2. hér á eftir) að efla 

beri íslenska dagskrárgerð, en líklega eru margir sem gætu sagt að í dag séu breyttir tímar, og 

myndu líklega hafa rétt fyrir sér þó ekki væri nema að hluta til. Ríkisútvarpið hefur 

undanfarin misseri gefið út ýmsar tilkynningar þess efnis að innlent efni verði skorið niður. 

Margir hafa orðið til að mótmæla þessum fyrirætlunum, þá aðallega fólk sem kemur að 

íslenskri kvikmynda- og dagskrárgerð. Hafa m.a. samtök rithöfunda og leikara sent 

tilkynningar í fjölmiðla til að mótmæla niðurskurðinum, og leikarar m.a. sagt að Ríkisútvarpið 

sé að bregðast skyldum sínum við íslensku þjóðina varðandi öflun og miðlun hlutlægra 

upplýsinga sem snúi að þjóðfélagsmálum, dægurmálum, menntun og listum (Árni Sæberg, 

2010). Við þetta má svo bæta að meðal þess sem Ríkissjónvarpið virðist hafa gefið upp á 

bátinn eru liðir eins og Söngkeppni framhaldsskólanna og Edduverðlaunin. Svo 

kaldhæðnislega vill til að Stöð 2 tók þess dagskrárliði upp á sína arma og sýnir þá í opinni 

dagskrá. Því hljóta margir að spyrja hvernig geti á því staðið að sjónvarpsstöð í einkaeigu 

virðist sinna því hlutverki betur sem ætti að heyra undir sjónvarpsstöðina sem er í eigu allra 

landsmanna. 

 

5.2.2 - Íslensk málnefnd 

Samkvæmt heimasíðu Íslenskrar málstöðvar (nú Stofnun Árna Magnússonar) er hlutverk 

Íslenskrar málnefndar eftirfarandi: 

 

Hlutverk Íslenskrar málnefndar er að veita stjórnvöldum ráðgjöf um málefni  
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íslenskrar tungu og gera tillögur til menntamálaráðherra um málstefnu, 

auk þess að álykta árlega umstöðu íslenskrar tungu.  

Málnefndin getur átt frumkvæði að ábendingum um það sem vel 

er gert og það sem betur má fara við meðferð íslenskrar tungu á opinberum  

vettvangi. Íslensk málnefnd semur íslenskar ritreglur sem gilda 

m.a. um stafsetningarkennslu í skólum og menntamálaráðherra gefur út. 

Grundvallarbreytingar á ritreglum eru háðar samþykki menntamálaráðherra. 

(Íslensk málnefnd, e.d.) 

 

Eins og sjá má er hlutverk Íslenskrar málnefndar stórt og mikilvægt þegar kemur að verndun 

málsins. Til að álykta um stöðu íslenskrar tungu þarf að vera í gangi viðamikið starf hvað 

varðar rannsóknir og athuganir á núverandi málnotkun, og líklega ekki ofsögum sagt að segja 

það dágóða vinnu. 

Íslensk málnefnd telur mikilvægast að leggja rækt við eftirfarandi þætti: Börn og 

unglinga, fyrirtæki og þjónustu og loks innflytjendur. Málnefndin gefur eftirfarandi rök fyrir 

áherslum sínum: 

 

1) Mörg börn og unglingar eru vön netvæddu umhverfi upplýsingatækninnar; 

þau sækja sér fróðleik og afþreyingu á Netið, horfa á erlendar 

sjónvarpsstöðvar, leika sér í leikjatölvum o.fl. Tungumálið, sem notað er, er að 

miklu leyti enska. 

2) Hnattvæðing í fyrirtækja- og þjónustugeiranum: Aukin samvinna fyrirtækja 

milli landa, erlendir starfsmenn, alþjóðlegur markaður, alþjóðleg verkútboð, 

alþjóðlegur auglýsingavettvangur. Enska er samskiptamálið. 

3) Hnattvæðingunni fylgja miklir flutningar fólks milli landa og hefur 

töluverður innflytjendastraumur verið til Íslands síðasta áratug og eru nú um 

3% íbúanna af erlendum uppruna. Í auknum mæli er farið að tala um íslenskt 

samfélag sem fjölmenningarsamfélag. Eftir því sem innflytjendum fjölgar 

aukast líkurnar á því að enska, eða önnur erlend mál, verði í vaxandi mæli 

samskiptamál þeirra innbyrðis og við Íslendinga, m.a. þar sem stjórnvöld hafa 

ekki boðið innflytjendum öfluga íslenskukennslu þeim að kostnaðarlausu með 

sama hætti og tíðkast að því er varðar þjóðtungur víðast hvar í 

nágrannalöndunum.  

(Íslensk málnefnd, 2002) 
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Meðal þess sem málnefnd nefnir sem raunhæf verkefni til að vernda íslenskuna er að efla 

íslenska dagskrárgerð í sjónvarpi og vekja börn og unglinga til vitundar um íslensku með t.d. 

upplestrarkeppni, ritunarkeppni og nýyrðasamkeppni. Hún leggur einnig til að 

íslenskukennsla fyrir innflytjendur verði efld og bendir á vanda íslenskra barna sem búið hafa 

erlendis megnið af uppvaxtarárum sínum (Íslensk málnefnd, 2002). 

 

5.2.3 - Skólarnir og hlutverk þeirra 

Skólarnir gegna án nokkurs vafa stærsta hlutverkinu þegar kemur að því að vekja og viðhalda 

áhuga nemenda á góðri íslensku og tilgangi hennar. Í aðalnámskrá grunnskólanna segir að 

ræða þurfi tilgang íslenskunámsins við nemendur og tryggja að þeir setji sér markmið í 

náminu. Setja þarf gildi góðrar íslenskukunnáttu í samhengi við nám og málnotkun nemenda. 

Mikilvægt er vekja sérstaka athygli á þessum þáttum þegar nemendur koma á unglingastig 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 8-9). Líkleg ástæða þess að aðalnámskráin leggi sérstaka 

áherslu á unglingastigið tengist því sem sagt hefur verið hér á undan. Unglingar hafa vafalaust 

miklu meiri áhuga á og þekkingu til að nýta sér tölvutæknina en yngri nemendur. Unglingar 

eiga í litlum vandræðum með að nýta sér erlent afþreyingarefni hvort sem það tengist 

internetinu, sjónvarpinu eða tónlist. Á netinu eru vinsælar síður eins og www.leikjanet.is og 

www.b2.is með nánast endalaust magn af efni sem flest krefst ágætis enskuþekkingar. Í 

sjónvarpinu eru vinsælustu þættirnir og kvikmyndirnar yfirleitt frá Bandaríkjunum sem og 

vinsælasta tónlistin meðal unglinga. Það er nokkuð vel þekkt staðreynd að ungmenni á 

unglingaaldri eru þau sem sletta mest af erlendum orðum í talmáli sínu, og virðist það vera 

ákveðið menningarfyrirbæri innan ákveðinna hópa hvað þykir flott. Því þarf að gera 

nemendum grein fyrir að móðurmálið sé mikilvægt samskiptatæki, hvort sem er í námi, starfi, 

félagslífi eða einkalífi. Þeir sem hafa gott vald á tungumálinu eiga auðveldara með að taka 

þátt í samfélagsumræðunni og eru færari í að miðla af þekkingu sinni 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 9). 

 Þó svo að unglingar séu sá hópur nemenda sem mest notar slettur mætti segja að 

áherslur aðalnámskrár virðist ekki taka á málinu fyrr en það er líklegast þegar orðið að 

vandamáli. Ekki er þar með sagt að þessar áherslur séu ekki mikilvægar, en hugsanlega gæti 

verið áhrifaríkara að ná til nemenda á mótækilegra aldursskeiði, nefnilega í yngri bekkjum 

grunnskólanna. 

http://www.leikjanet.is/
http://www.b2.is/
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 Á öldum áður, alveg fram á 19. öld, fór barnafræðsla að langmestu leyti fram á 

heimilum barnanna. En eftir að skólaskylda 10 – 14 ára barna var lögfest árið 1907 náðist 

mikill árangur í kennslu um rétt og rangt mál. Fram að þeim tíma hafði lítil áhersla verið lögð 

á kennslu í íslenskri málfræði, en með skólaskyldunni náði hin opinbera málfræðistefna til 

ungra og ómótaðra barna sem auðvelt var að hafa áhrif á svo framarlega að þau skildu 

námsefnið (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 104-105). Þó svo að starfið í yngri bekkjunum taki 

ekki beint á erlendum áhrifum á tungumálið er það vafalaust mikilvægur þáttur í skólastarfinu 

til að kenna nemendum góða og vandaða íslensku. Sé þeim kennt snemma hvernig rétt 

íslenska eigi að vera, má telja líklegt að þeir hneigist síður til erlendra áhrifa síðar. 

 

5.2.4 - Skólarnir og samstarf við foreldra 

Þó svo að skólarnir beri mikla ábyrgð þegar kemur að því að vernda tungumálið ætti það að 

vera hlutverk foreldra að taka þátt í málverndinni með ýmsum hætti í stað þess að firra sig 

allri ábyrgð með því að segja það eingöngu hlutverk kennara að stuðla að málvernd. 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var af Árna Rúnari Þorvaldssyni og Sigrúnu Ólöfu 

Björgvinsdóttur í Heppuskóla á Hornafirði kom í ljós að foreldrar töldu langflestir að vernda 

þyrfti tungumálið fyrir breytingum og að skólinn ætti að leggja mikla áherslu á málvernd. 

Einnig töldu þeir það vera hlutverk móðurmálskennaranna að kenna nemendum rétt mál (Árni 

Rúnar Þorvaldsson og Sigrún Ólöf Björgvinsdóttir, e.d.). 

 Eins og áður sagði bera skólanir vissulega mikla ábyrgð í þessum efnum. En ábyrgðin 

ætti líka að vera foreldranna. Áður var það ábyrgð foreldra að ala upp börnin og skólanna að 

kenna þeim. Í dag má segja að uppeldishlutverkið hafi færst töluvert yfir til skólanna og að 

það sé samstarfsverkefni þeirra og foreldranna. Á sama hátt ætti það ekki að vera til of mikil 

mælst að foreldrar taki þátt í námi barna sinna, og þar með talið málvernd. Tryggvi Gíslason, 

fyrrum skólameistari Menntaskólans á Akureyri, telur málvernd vera samstarfsverkefni sem 

margir þurfa að koma að: skólar, foreldrar, fyrirtæki, rithöfundar, málvísindamenn og margir 

fleiri (Tryggi Gíslason, 1999). Katrín Jakobsdóttir, menntamálaráðherra, tekur í sama streng 

og Tryggvi og segir: „mestu varðar að við séum sammála um að vinna öll að því 

aðalmarkmiði málstefnunnar að tryggja að íslenska verði áfram notuð um allt sem við hugsum 

og tökum okkur fyrir hendur alls staðar í íslensku samfélagi“ (Íslensk málnefnd, 2009, bls. 4).  
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5.2.5 - Hlutverk nemenda 

Oft vill fólk spyrja sig „hvað getum við gert til að verja nemendur fyrir erlendum áhrifum í 

talmáli?“. En eins og svo oft vill verða virðist hafa gleymst að spyrja nemendur hvað þeim 

finnst og hvað þeir vilja gera sjálfir. Þó svo að fullorðna fólkið vilji oft þykjast vita best 

verður það líka að gera sér grein fyrir því að börn og unglingar eru líka hugsandi fólk með 

sínar eigin hugmyndir. 

 Árið 2008 var stofnað nemendafélag í Vallaskóla á Selfossi sem fékk nafnið Félag 

íslenskumælandi ungmenna. Félagið var stofnað af tveimur nemendum í 8. bekk, Gunnari Má 

og Markúsi Árna, og var félaginu ætlað að berjast gegn enskuslettum og slanguryrðum í 

íslenskri tungu. Þó svo að þeir hafi verið ungir höfðu þeir stórar hugmyndir um það sem þeir 

vildu gera til að vernda íslenska tungu. Í vefriti menntamálaráðuneytisins er sagt frá þegar 

forsvaramenn félagsins heimsóttu ráðuneytið og kynntu þar hugmyndir sínar fyrir starfsfólki. 

Sögðust þeir vilja vekja athygli á málfari ungs fólks á Íslandi og að kominn væri tími til að 

stöðva lélegt málfar og innrás slettna og slanguryrða inn í íslenskt mál. Eins og áður hefur 

verið minnst á leggur aðalnámskrá aðaláherslu á unglinga þegar kemur að þessu málefni. En 

drengirnir töldu mikilvægt að taka á málinu fyrr, allt niður í leikskólabörn sem ættu eldri 

systkini og jafnvel foreldra sem þau gætu apað eftir. Með heimsókn sinni vildu drengirnir úr 

Vallaskóla vekja athygli á málstað sínum og vonast með því að auka samstarf sitt við kennara 

og nemendur úr öðrum skólum, foreldra, almenning og fjölmiðla. Sögðust þeir hafa átt gott 

samstarf við kennara og foreldra úr sínum skóla, en lengi gæti gott batnað („Burt með 

enskuslettur og óvandað málfar“, 2008) Drengirnir fengu góðan stuðning frá foreldrum sínum 

og margir áhugasamir sendu þeim póst, til dæmis einstaklingar, leikskólar, fyrirtæki og meira 

að segja erlendir aðilar. Takmark þeirra var að opna síðu þar sem þeir gætu miðlað boðskap 

sínum til allra sem áhuga hefðu á málinu, en það væri dýrt verkefni sem krefðist styrktaraðila 

(„Fjölnismenn vorra tíma“, 2008). Við þetta má bæta að drengirnir opnuðu heimasíðu á 

slóðinni http://www.myspace.com/modurmal sem virðist því miður ekki hafa orðið langlíf þar 

sem síðustu breytingar voru gerðar 13. september 2008. 

 Þessir drengir eru ágætt dæmi um ungmenni á Íslandi sem láta sig málin varða. Þeim 

fannst íslenskan ekki standa nógu sterkum fótum, og í stað þess að bíða eftir að eitthvað 

gerðist „af sjálfu sér“ að þá tóku þeir málin í sínar eigin hendur og tóku frumkvæðið, stofnuðu 

félag, leituðu eftir samstarfi við kennara og leituðu sér upplýsingar til að koma sínum 

skoðunum á framfæri. Það má ekki gleyma því að nemendur eru ekki aðeins neytendur 

upplýsinga sem fullorðnir veita þeim, heldur eru þeir líka gerendur þegar kemur að námi 

þeirra. 

http://www.myspace.com/modurmal


30 

 

 Þó svo að frábært sé að sjá metnaðarfullt framtak nemenda líkt og hjá nemendum 

Vallaskóla er það alls ekki nýtt af nálinni. Fyrsta ungmennafélagið á Íslandi var stofnað árið 

1906 á Akureyri og árið eftir sambandið Ungmennafélag Íslands. Eitt af stefnumálum 

sambandsins var „að fegra og hreinsa móðurmálið“ þar sem félagsmönnum þótti málið hafa 

spillst af erlendum áhrifum. Höfðu þeir tvær hugmyndir til að vinna að þessu máli: annars 

vegar að benda á mállýti og hvað mætti betur fara og hins vegar lestur gullaldarrita og 

Íslendingasögur auk ljóða Jónasar Hallgrímssonar. Félagsmenn sambandsins kvörtuðu einnig 

yfir dönskukennslu í skyldunámsskólum og þótti hún fá of mikinn tíma miðað við 

íslenskukennslu. Mikið var lesið af dönskum bókum í skólum þar sem þær voru ódýrari en 

þær íslensku (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 105-106). 

 Eins og sjá má er margt líkt með gamla og nýja tímanum. Nemendur létu sig málið 

varða og tóku til sinna eigin ráða. Vissulega eru áherslurnar mismunandi. Til að mynda virðist 

lestur á fornritum í flestum tilfellum ekki þykja nauðsynlegur þáttur í málvernd í dag líkt og 

áður tíðkaðist, en þess í stað virðist áhersla lögð á að fólk sé meðvitað um mál sitt og noti ekki 

orð sem ekki hafa enn verið viðurkennd samkvæmt íslenskri orðabók. 

 

5.3 - Samantekt  

Eins og sjá má eru margir sem spila mikilvæg hlutverk þegar kemur að verndun tungumálsins. 

Fjölmiðlar bera mikla ábyrgð þar sem þeir ná til margra á skömmum tíma, og því mikilvægt 

að þeir móti sér ákveðna málstefnu til að fara eftir í starfi sínu. Ríkissjónvarpið hefur búið til 

ákveðnar reglur sem ber að fara eftir og virðist standa sig vel í að fylgja því eftir. 

 Ef ætlunin er að vernda íslenskuna svo vel sé eru fyrirbyggjandi aðgerðir skólanna  

mikilvægur þáttur. Aðalnámskrá leggur áherslu á unglingana, en líklega þyrfti að kenna 

börnum snemma, jafnvel niður í fyrsta bekk hvað sé gott mál og hvað sé vont. Auk þess ætti 

þetta að vera samstarfsverkefni kennara, foreldra og líka nemenda, en ekki bara á ábyrgð 

kennaranna. Það er auðvelt að skella skuldinni á einn ákveðinn aðila (þ.e. kennarann) ef 

eitthvað mistekst, en eins og flestir vita að þá vinna margar hendur létt verk.
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6. Samantekt 

Málvernd er eitthvað sem hefur lifað með Íslendingum í hundruð ára og lifir enn dágóðu lífi. 

Að mörgu er að hyggja þegar kemur að verndun málsins og hafa áhrifavaldarnir líklega aldrei 

verið fleiri en einmitt í dag. Fyrr á öldum var aðalvandamálið erlendir kaupmenn, en í dag eru 

það tölvur, veraldarvefurinn, kvikmyndir, tónlist, ferðalög, tækninýjungar, innflytjendur og 

fleira sem hafa áhrif á Íslendinga og þá sérstaklega ungmenni landsins. Unglingar tala að 

mörgu leyti annað tungumál en þeir sem eldri eru og nota erlend orð í bland við þau íslensku, 

fyrirtæki hafa tekið upp erlend heiti í stað íslenskra, hvort sem það tengist samskiptum við 

erlend fyrirtæki eða þyki bara flott, og nýyrðasmiðir virðast vart hafa undan við að koma 

vinnu sinni á framfæri við almenning. 

 En er þetta vandamál? Margir hafa vissulega orðið til þess að kalla þetta vandamál og 

líka fært sannfærandi rök fyrir máli sínu. Vissulega tala unglingar oft undarlega mállýsku sem 

hljómar sem lýti í eyrum fullorðinna Íslendinga og heyra allir það vel sem vilja leggja við 

hlustir. En ef við hugsum nú aðeins til slangurorðabókar Marðar Árnasonar frá 1982 má 

glöggt sjá að langflest þeirra orða sem eru þar virðast hafa ekki staðist tímans tönn. Orð eins 

og „döbb“ (hljóðsetning), „kaos“ (ringulreið) og „döll“ (leiðinlegur) virðast ekki vera í neinni 

markrækri notkun nú til dags (Mörður Árnason, Svavar Sigmundsson og Örnólfur Thorsson, 

1982). Vissulega eru dæmi í bókinni um orð sem hafa náð að festa sig í sessi, en þau hafa flest 

öðlast ákveðna viðurkenningu innan málsamfélagsins og virðast fylgja flest beygingarreglum 

íslenskunnar.  

 En þessi orð vekja smá umhugsun, „viðkenningu innan málsamfélagsins“. Málið er jú 

að Íslendingar virðast mjög meðvitaðir um það hvað þykir gott og vandað mál og hafa flestir 

skoðun á því, hvort heldur sem er á opinberum vettvangi eða bara í kaffibollaspjalli heima hjá 

ömmu. Í þessu riti hafa verið rakin mörg dæmi um Íslendinga, hvort sem það eru kennarar, 

nemendur, moggabloggarar eða jafnvel alþingismenn, sem hafa vakið athygli á málinu og 

vilja að tekið sé á því áður en það verður um seinan. En þessar staðreyndir gera það að 

verkum að álykta má sem svo að mjög lítil, nánast hverfandi hætta sé á að íslenskan falli. 

Íslendingar virðast mjög meðvitaðir og ætti það að vera nógur vitnisburður um þá virðingu 

sem þjóðtungan nýtur meðal landsmanna. 

 Því mætti draga niðurstöður þessa rits saman í eina setningu: um leið og við hættum að 

hafa áhyggjur af íslenskunni, þá glötum við henni. Af framgreindu má sjá að margir hafa 
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vissulega áhyggjur af henni og vilja gera margt til að vernda hana. Því verður að teljast líklegt 

að íslenskan eigi bjarta framtíð framundan (allavega enn um sinn) og að það þurfi meira en 

útrásarvíkinga með erlend fyrirtækjaheiti eða vinsælar kvikmyndir til að breyta því. En þó svo 

að íslenskan sé líklega óhult enn um sinn má þó ekki sofna á verðinum. Það gerir lítið gagn að 

vita af vandamálinu án þess að bregðast við því, líkt og reykingarmaður sem segist vel vita að 

það sé honum fyrir bestu að hætta án þess þó að gera það. Því er verndun íslensku tungunnar 

ævarandi samstarfsverkefni íslensku þjóðarinnar og ætti það að koma í hlut allra að hlúa vel 

að henni. 
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